
 

 
KLUBMESTERSKABERNE 

2020 
 
 

 

TILMELDING SENEST LØRDAG, 4. JULI 2020 

 

Der vil fra mandag den 6. juli til søndag den 6. september blive afholdt 
klubmesterskaber i Trørød Tennisklub.  

 
Finalerne bliver afholdt søndag den 6. september, kl. 9 til 15.   

 
I rækker med mere end 4 tilmeldte deltagere/par, forsøger vi i år at 

afvikle nogle af de indledende kampe i sommerferien.  
Lodtrækningslister for klubturneringen bliver sat op i klubhuset 

mandag den 6. juli, og herefter er op til deltagerne selv at aftale 

tidspunkter, booke baner og afvikle de kampe, som skal være 
færdigspillet senest den 7. august. Program for de afsluttende kampe i 

klubturneringen bliver opsat i klubhuset senest den 8. august.  



 

Til afvikling af de indledende kampe i sommerferien vil der sammen 
med kampprogrammet følge en instruktion om, hvordan man booker 

bane til en klubkamp i 2 timer uden at benytte eget medlemsnummer. 
 

I 2020 er TT-mesterskaberne gratis for dig.  

  
Der vil blive spillet i følgende rækker:  

Rk. 1                 Herresingle A 
Rk. 2                 Herresingle B    

Rk. 3                 Damesingle A 
Rk. 4                 Damesingle B    

Rk. 5                 Herredouble A 
Rk. 6                 Herredouble B   

Rk. 7                 Damedouble A 

Rk. 8                 Damedouble B   
Rk. 9                 Mixdouble 

Rk. 10               Veteran Herresingle (Født 1970 eller tidligere) 
Rk. 11               Veteran Damesingle (Født 1975 eller tidligere) 

Rk. 12               Familiedouble (Forældre + barn/junior danner par) 
 

Der skal være tilmeldt minimum 4 spillere/4 par i en række for at 



rækken bliver gennemført. Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at 

sammenlægge en B-række med en A-række om nødvendigt for at kunne 
gennemføre en række. 

 
I række 12 – Familiedouble – spilles der kvalifikationsturnering, søndag 

d. 9. august, kl. 14 til 19. Man spiller i puljer, hvor de to bedste par går 

videre til finalen i klubturneringen. Juniorcheftræner, Poul Erik står 
som arrangør af Familiedoublen. Se nærmere om tilmelding og afvikling 

af Familiedoublen på opslagstavlen i klubhuset. 
 

Tilmelding skal ske på de ophængte tilmeldingsblanketter i klubhuset 
eller på mail til Jørgen Kirk: info@rondane.dk  

Skriv venligst telefonnummer, medlemsnummer, hvem du evt. skal 
spille med i doublerækkerne samt evt. forbehold for tidspunkter du ikke 

kan spille.  

Tilmeldingsfrist er senest lørdag d. 4. juli. Dog ikke for Familiedoublen, 
Juniorturneringen og Skumtennis som arrangeres Poul Erik.  

Se venligst separat opslag om disse rækker. 
 

Yderligere information om turneringen, herunder arrangementer i 
forbindelse med klubturneringen, turneringslodtrækningen,  

mailto:info@rondane.dk


 turnerings-/finaleprogram m.v., vil løbende blive slået op i klubben – 

så kig efter dette. Vi informerer også på bookingsiden i år. Spillerne 
skal selv holde sig orienteret om, hvornår de skal spille. 

 
Kom og bak op om de kæmpende – når du ikke selv er i kamp. TT disker 

som sædvanligt op med vin/vand, kaffe/te – og lidt mundgodt. Der er 

intet som opbakning, når man spiller. 
 

 
Turneringsledelsen, 2020: 

 
Jørgen Kirk, mobil: 23606284. E-mail: info@rondane.dk  

 
Poul-Erik Madsen, mobil: 40964844 

 

Familiedoublen, Juniorturneringen arrangeres af Poul-Erik Madsen 
 

Bestyrelsen 

mailto:info@rondane.dk

